
EMPRÉSTIMO DE BICICLETAS 

Divulgue sua empresa em nossos canais:
Site - Instagram - Rádio AABB-BH - TV AABB-BH com transmissões ao vivo.
Site
O nosso principal canal, acessado por todos os nossos associados,  onde todas as informações da
AABB-BH são divulgadas.
Em nosso site, sua empresa por ser divulgada em 3 ou 4 formatos de divulgação.
Instagram
Canal mais popular da atualidade, onde são divulgados os principais eventos da AABB-BH.
No Instagram, sua empresa pode ser divulgada no Feed e nos Stories.
Rádio AABB-BH
A Rádio da AABB-BH é um canal web para divulgação ao vivo e in loco para os associados e publico
em geral.
Pela Rádio AABB-BH você pode divulgar as promoções e tudo que sua empresa pode oferecer aos
associados abebeanos.
Transmissões ao vivo
A TV AABB oferece a divulgação ideal para quem quer mostrar sua empresa ao vivo em nossas
competições para um público variado.

O Clube funcionará do dia 09 ao dia 12 de outubro, no horário de 08:00 às 18:00
horas.
Dia 13, quarta-feira, estará fechado para folga semanal dos funcionários.
Neste período, de 09 a 12, não serão disponibilizados convites, já que, conforme regra
estabelecida pelo Conselho de Administração, a retirada de convites gratuitos está
liberada apenas para dias úteis, de terça a sextas-feiras, devido ao fluxo maior de
associados nos fins de semana. 
Continuamos cumprindo os protocolos estabelecidos pela PBH.
 Faça sua parte!

Este é um canal de comunicação semanal com o intuito de 
divulgar eventos, atividades esportivas e informações de
interesse. Você receberá o informativo às quartas-feiras.

Edição de  06 de Outubro de 2021. 

 
INFORMATIVO AABB 

O Clube AABB tem mais de 20 bicicletas à disposição dos associados. 
Para obter o empréstimo, basta o associado titular assinar o termo de
responsabilidade  na secretaria do Clube, nos  horários habituais de funcionamento. 
O termo é valido para  o cônjuge e filhos com mais de 16 anos.
Após a assinatura, basta procurar a portaria do Clube com sua carteira social e
retirar a bicicleta. Um dos porteiros irá entregar a chave de uma das bicicletas que
fica à disposição por três horas seguidas para  utilização.
Mais Informações: 3490-9900

Seja nosso parceiro, divulgue sua marca em nossas mídias.

Faça contato com o

Departamento de comunicação :

solicite o Kit Mídia e divulgue sua

marca.

Contato:

comunicacao@aabbbh.com.br

/3490-9923

O descarte adequado do lixo é uma maneira eficiente de preservar as áreas comuns do Clube. Mesmo que tenhamos uma equipe

de limpeza, solicitamos a colaboração de todos no que se refere aos resíduos produzimos individualmente. De nossa parte,

posicionamos lixeiras por todo Clube. De sua parte, pedimos que o lixo produzido por você seja descartado de forma correta em

prol de um ambiente saudável, principalmente nas áreas comuns tais como: área das piscinas, churrasqueira, área do parquinho, e

bosque. Contamos com sua colaboração. 

vamos PREsERVAR E CUIDAR DO NOSSO cLUBE 


